
วิธีการท ารายงานวัตถุเสพติดทางการแพทย์ประเภท 2  
  
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
1.จัดท าบัญชี รับ- จ่าย รายเดือน (แบบ ยส.6 แบบสรุปประจ าเดือน และแบบรายละเอียดประจ าเดือน)  
ส่งทุกสิ้นเดือน เสนอผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พร้อมส าเนาเก็บไว้ที่ ณ สถานที่ก าหนดใน
ใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี  (ส าหรับยาทุกตัวที่ซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 
2. จัดท าบัญชี รับ-จ่าย รายปี (แบบ ยส.7 แบบสรุปประจ าปี )  
ส่งทุกสิ้นปี เสนอผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พร้อมส าเนาเก็บไว้ที่ ณ สถานที่ก าหนดใน
ใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี (ส าหรับยาทุกตัวที่ซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 
3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง และรหัสผู้ถือใบอนุญาต ทุกครั้ง 
4. การลงชื่อยา ต้องลงทั้งชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า ของยา 
5. การลงปริมาณการใช้ให้ระบุหน่วยให้ชัดเจนและ ยอดรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ ต้องถูกต้องตามจริงเท่านั้น 
6. จ าเป็นต้องมีการลงรายมือชื่อของผู้รับใบอนุญาตก ากับในการท ารายงานทุกครั้ง 
7. การส่งรายงานด้วยตนเองสามารถส่งได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 3   
 
หรือส่งทางไปรษณีย์ให้จ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดโดยตรง เพื่อมิให้เกิดความ
ล่าช้า ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
ที่อยู่ :    กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
           88/24 ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  
1. จัดท าบัญชี รับ- จ่าย รายเดือน (แบบ บจ.9 แบบสรุปประจ าเดือน) 
ส่งทุกสิ้นเดือน เสนอผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด โดยจัดท าบัญชี รับ-จ่าย แจ้งรายละเอียด
ผู้ป่วย (แบบ บจ.8) เก็บไว้ที่สถานพยาบาล  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี นับแต่ลงรายการครั้งสุดท้ายของบัญชี  
(มาตรา 87) พร้อมส าเนาแบบ บจ.9 ไว้ที่ ณ สถานที่ก าหนดในใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี 
(ส าหรับยาทุกตัวที่ซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 
2. จัดท าบัญชี รับ-จ่าย รายปี (แบบ บจ.10 แบบสรุปประจ าปี )  
ส่งทุกสิ้นปี เสนอผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พร้อมส าเนาเก็บไว้ที่ ณ สถานที่ก าหนดใน
ใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี (ส าหรับยาทุกตัวที่ซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) 
3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง และรหัสผู้ถือใบอนุญาต ทุกครั้ง 
4. การลงชื่อยา ต้องลงทั้งชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า ของยา 
5. การลงปริมาณการใช้ให้ระบุหน่วยให้ชัดเจนและ ยอดรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ ต้องถูกต้องตามจริงเท่านั้น 
6. จ าเป็นต้องมีการลงรายมือชื่อของผู้รับใบอนุญาตก ากับในการท ารายงานทุกครั้ง 
7. การส่งรายงานด้วยตนเองสามารถส่งได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ชั้น 3  
หรือส่งทางไปรษณีย์ให้จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดโดยตรง เพื่อมิให้เกิดความ
ล่าช้า ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
ที่อยู่ :    กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
           88/24 ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 



 
 
*ในกรณีที่โรงพยาบาลและสถานประกอบการไม่ได้มีการจ่ายวัตถุเสพติดทางการแพทย์ประเภท 2 ในเดือน
นั้นๆ จ าเป็นต้องส่งรายงานประจ าเดือนมาตามปกติ โดยมียอดจ่ายเป็นศูนย์ด้วย 
 
**ข้อควรปฏิบัติในการท ารายงานการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ประเภท 2 ทั้งแบบประจ าเดือนและ
แบบประจ าปี ถือให้สถานพยาบาล 
ทุกท่ีปฏิบัติโดยเคร่งครัดเนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาค าขอซ้ือวัตถุเสพติดทางการแพทย์ประเภท 2 อย่าง
ต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าในการรับยาต่อไป 
 
*** หมายเหตุ การท ารายงานแต่ละประเภทต้องแยกกันอย่างชัดเจน และควรจ่าหน้าซองในการส่ง
รายงานทางไปรษณีย์ให้ถูกต้อง  
เพื่อป้องกันเอกสารรายงานสูญหายและจัดท ารายงานทุกประเภทส าหรับยาทุกตัวที่ซ้ือจากกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด จนกระทั่ง 
ยอดยาหมดเป็นศูนย์ทุกตัว หรือปิดให้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาล จนกระทั่งจบกระบวนการ
ท าลายยาพร้อมส่งหลักฐาน 
การท าลายยามาพร้อมรายงานเดือนนั้นๆด้วย 
 
**** โรงพยาบาลและสถานประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานทั้งหมดได้ที่  
http: //www.fda.moph.go.th/NRF 
 
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการลงรายงาน (ส าหรับโรงพยาบาลและสถานประกอบการ)  
 
1. จัดท ารายงานวัตถุออกฤทธิ์ (แบบฟอร์ม บจ.9) และยาเสพติด (แบบฟอร์ม ยส.6) มาให้เป็นปัจจุบัน 
(ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน) อย่างต่อเนื่อง 
ทุกๆเดือน และตรวจสอบยอดรับ จ่าย คงเหลือ ให้ถูกต้อง 
2. ท ารายงานตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องโดยรายงานประจ าเดือนของวัตถุออกฤทธิ์ใช้แบบฟอร์ม บจ.9 และ 
ของยาเสพติดใช้แบบฟอร์ม ยส.6 
3. เขียนชื่อสถานพยาบาล ชื่อแพทย์ผู้ด าเนินกิจการ ที่อยู่ ให้ถูกต้องชัดเจนเนื่องจากมีชื่อสถานพยาบาลซ้ ากัน
หลายแห่ง 
4. ให้รายงานการใช้วัตถุเสพติดที่ซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดทุกตัวจนกระท่ังยอดยาเป็นศูนย์ทุกตัว 
หรือปิดให้บริการโรงพยาบาล 
และสถานประกอบการ จนกระทั่งจบกระบวนการท าลายยพร้อมส่งหลักฐานการท าลายยามาพร้อมรายงาน
เดือนนั้นๆด้วย 
5. ให้รายงานยาแต่ละตัวแยกตามชื่อการค้า 
6. ในกรณีสถานพยาบาล (บุคคลธรรมดา) มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาตบ่อยท าให้ยอดยาไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากยาคงเหลือเดิมเป็นยาที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของแพทย์เดิม ที่ใช้ในสถานพยาบาลนั้นดังนั้นถ้าสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงผู้อนุญาต 
ยอดยาคงเหลือของแพทย์ท่านเดิม 
ต้องใช้ให้เป็นศูนย์ หรือท าลายยาพร้อมส่งหลักฐานการท าลายยามาพร้อมรายงานเดือนนั้นๆด้วย 
7. การรายงานยอดจ่ายนอกเหนือจากการจ่ายให้คนไข้ให้ท่านแจกแจงรายละเอียดดังกล่าวเพ่ือให้กลุ่มเงินทุน



หมุนเวียนยาเสพติดทราบ 
เพ่ือตัดจ่ายในรายงานเพ่ือให้ยอดตรงกัน อาทิเช่น 
     7.1 การรายงานยาหมดอายุ 
- เมื่อยา (ทั้งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ ยาเสพติดในประเภท 2) หมดอายุ ต้องรายงานมาในแบบฟอร์ม 
บจ. 9 และ ยส.6 ตามล าดับด้วย โดยเพิ่มช่องจ่าย 
เพ่ือท าลายยาหมดอายุอีกช่อง  
และรวมยอดไว้ในช่องสรุปยอดจ่ายด้วย (เมื่อยาหมดอายุให้ท าลายยาตามระเบียบพัสดุ) 
- อ่ืนๆ 
8. การรายงาน Ketamine และ Methadone solution สถานพยาบาลส่วนมากจะรายงานมาเป็น ซีซี แต่ถ้า
ใช้ไม่หมดขวดจ าเป็นต้องรายงานยา 
ที่เหลือทิ้งมาด้วยเพื่อหักลบยอดยานั้นออกไป มิเช่นนั้นจะท าให้ยอดคงเหลือไม่ตรงกัน 
9. การรายงานยอดรับนอกเหนือจากการรับจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้ท่านแจกแจงรายละเอียด
ดังกล่าวเพ่ือให้กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ทราบเพ่ือบวกเพ่ิมยอดรับในรายงานเพื่อให้ยอดตรงกัน เช่น 
     9.1 การรายงานยาที่รับคืนจากคนไข้ 
- เมื่อท่านรับยาคืนจากคนไข้ (ท้ังวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ ยาเสพติดในประเภท 2) ท่านต้องรายงานมา
ในแบบฟอร์ม บจ. 9 และ ยส.6 ตามล าดับด้วย  
โดยเพิ่มช่องรับยาจากคนไข้อีกช่อง และรวมยอดไว้ในช่องสรุปยอดรับด้วย  
(เนื่องจากยอดรับของโรงพยาบาลและสถานประกอบการคือยอดที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจ าหน่ายให้
ไปเท่านั้น) 
10. การลงข้อมูลรับให้ลงตามใบแจ้งหนี้ 
ยอดรับของโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ลงในรายงานคือยอดที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
จ าหน่ายให้ไป ดังนั้นในการลงยอดรับ  
จงึต้องลงตามเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้เพ่ือให้ยอดรับของโรงพยาบาลและสถานประกอบการ มียอดจ าหน่ายวัตถุ
เสพติดสัมพันธ์กับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ยกเว้นในกรณีซื้อยาปลายเดือนเท่านั้นที่สามารถน ายอดรับมาลงในเดือนถัดไปได้ 
11. การรายงานหน่วยยา 
การลงข้อมูลยอดรับ – จ่าย - คงเหลือ ของวัตถุเสพติดในรายงาน ให้ลงจ านวนเป็นหน่วยย่อยหรือหน่วยใหญ่ก็
ได้โดยระบุให้ชัดเจน และเป็นไปใน 
แนวทางเดียวกันทุกโรงพยาบาลและสถานประกอบการ เพ่ือไม่เกิดความผิดพลาดในการลงข้อมูล แต่ถ้า
โรงพยาบาลและสถานประกอบการจะรายงาน 
มาเป็นจ านวนเนื้อสารให้ค านวณให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากมีโรงพยาบาลและสถานประกอบการหลายแห่ง
ค านวณมาไม่ถูกต้องท าให้มีผลต่อการลงรายงาน 
 
* ในกรณี Durogesic ทุกขนาดให้รายงานเป็นหน่วยย่อย (แผ่น) เท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการลงรายงาน 
 
 

  
  

 

 



 กฎหมายที่เกี่ยวกับการรายงานวัตถุเสพติด 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท 2518 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ

วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุชออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานตามมาตรา 87 ให้เป็นไปตามแบบ บ.จ.1 บ.จ.2      บ.จ.
3 บ.จ.4 บ.จ.5 บ.จ.6 บ.จ.7 บ.จ.8 บ.จ.9 และ บ.จ.10 ท้ายกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.       ส าหรับผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ การรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ให้ใช้แบบ 
บ.จ. 1การผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ.2 และการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ.3 
2.       ส าหรับผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ การซื้อวัตถุออกฤทธิ์ การซื้อวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ. 6 
3.       ส าหรับผู้รับอนุญาตน าเข้าซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ การขายวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ.3 และการน าเข้าซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ. 6 
4.       ส าหรับผู้รับอนุญาตส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ.7 
5.       ส าหรับผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ให้ใช้แบบ บ.จ.8 
6.   ส าหรับผู้มีหน้าที่เสนอรายงานให้เลขาธิการตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 รายงานประจ าเดือนให้ใช้แบบ บ.จ. 9 และรายงานประจ าปีให้ใช้แบบ บ.จ. 10 

 วัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

  
            มาตรา 87 ระบุว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รับอนุญาติ รวมทั้งกระทรวง 
ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม ต้องจัดท าบัญชี รับ – จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ และเสนอรายงานให้ 
เลขาธิการ ทราบเป็นรายเดือน และรายปี บัญชีดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทุกเวลาในขณะเปิดด าเนินการ ทั้งนี้อย่างน้อยภายในสองปีนับแต่วันลงรายงานครั้งสุดท้ายในบัญชี 
            มาตรา 113 ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท 
  
 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
                มาตรา 62 ระบุว่า ให้ผู้รับอนุญาต จัดให้มีการท าบัญชีรับ – จ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอ
รายงานต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี 
                มาตรา 96 ผู้รับอนุญาตใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท  

  

 


